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พระกฐินพระราชทาน ประจำป� 2565
ณ วัดพระธาตุหร�ภุญชัย วรมหาว�หาร จังหวัดลำพ�น
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จดัท�ายนิดทีีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

หรือน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ ตัดทอน หรือเพิ่มเติม 

ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู ้เขียน ซึ่งทางคณะผู ้จัดท�า                         

และสถาบันพระปกเกล้าไมจ่�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

นางกาญจนา  ศรีปัดถา

นายณัฐพงศ์  รอดมี

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

บรรณาธิิิิการ

นางสาวปรารถนา ทองรักษ์์

กองบรรณาธิิิการ
นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ   นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์  

      นางสาวชยานิษ์ฐ์  ไกรจิรารุลักษ์ณ์ นางนราวรรณ อธิวาสนพงษ์์

นางสาวเกษ์ณี  ธนการศักดิ์  นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

ประสานงานการผลิต
นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษ์าฯ 120 หมู่ 3 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

(อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210   โทรศัพท์ 0-2141-9754   โทรสาร 0-2143-8181

www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล 

อยู ่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและไม่เป็น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ�ากัด
88/5 วัฒนานิเวศน์ ซอย 5 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ 0-2276-6545

ผู้้�บริิหาริจาก AFD  
เข้�าพบเลข้าธิิการิ 
สถาบันพริะปกเกล�า
เพื่่�อหารืือความรื่วมมือ 

ทางวิชาการื
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษ์ณ์  

กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นางกาญจนา ศรีปัดถาผู้
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์์ KPI

อำนวยการพพิธิภัณฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่วั ใหก้ารตอ้นรบั Mr. Jean-Pierre MARCELLI, 

Southeast Asia Regional Director และ Ms. Suwida KINGMUANGKOW, Senior Investment 

Officer จาก AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) ฝรั่งเศส ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซึ่งเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเพือ่หารือความร่วมมือทางวิชาการที่ครอบคลุมประเด็น 

ดา้นประชาธิปไตยท้องถ่ิน การเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ เศรษ์ฐกิจสีนำ้เงิน (การพัฒนาเศรษ์ฐกิจ

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทรัพยากรทะเลและชายฝั�งอย่างยั่งยืน) เป็นต้น 

โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้อธิบายถึงภารกิจและผลงานของสถาบัน ซ่ึงผู้แทน AFD  

ให้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สาธารณะ 

ที่ดำเนินร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศชั้นนำเป็นอย่างยิ่ง อาทิ การทำวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกับ  

Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) ประเทศเวียดนาม และอีกหลายๆ โครงการ 

จึงมีความยินดีท่ีจะความร่วมมือในงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ร่วมกับสถาบัน 

พระปกเกล้าในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานสัมมนาทางวิชาการ งานศึกษ์าวิจัย เพื่อส่งต่อองค์ความรู ้

อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ส่ือสารองค์กร และทีมวิเทศสัมพันธ์  

นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจ 

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซ่ึงสร้างความประทับใจ

แก่ผู้บริหารจาก AFD เป็นอย่างยิ่ง
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : ศััพท์์การเมือง

“กบฏ 1 ตุุลาคม”

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เป็นวันที่มีเหตุการณ์ 

“กบฏ เสนาธกิาร” หรอื “กบฏ 1 ตลุาคม” โดยมเีร่ืองราว 

ที่เล่าขานกันต่อมาดังนี้

กบฏครั้งนี้เกิดขึน้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 

ในเวลานัน้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 

มีคณะรัฐประหาร ของ พลโท ผิน ชุณหะวัณ กับ  

พล.ต.ต.เผ่า ศรียานนท์ ผูเ้ป็นรองอธิบดีกรมตำรวจ และ 

พ.อ.สฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้กุมกำลังทหารสนับสนุน 

คณะรัฐประหารนัน้ไปยึดอำนาจล้มรัฐบาล ล้มรัฐธรรมนูญ 

มาก่อน พอมาเป็นฝ่ายรัฐบาลเข้า จึงมีผู้คนที่เป็นทหาร

คิดจะลม้ลา้งเขา้บา้งเหมอืนกนั ดงัในกรณนีี ้ผูท้ีถ่กูกลา่ว

หาว่าเป็นกบฏนั้น สว่าง ลานเหลือ นักหนังสือพิมพ์เก่า

ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ 37 ปีแห่งการปฏิวัติว่า

“นายทหารท่�ร่วมในการขบถคร้�งน่� พล.ต.สมบรูณ์์  

สรานุชิติ พล.ต.เนตร เขมะโยธินิ พ.อ. กติต ิทต้ตานนท์  

พ.อ.สมบูรณ์์ สุนทรเขต พ.ต.สามารถ วายะวานนท์ 

นายปราโมทย์ พ่�งสุนทร และบุคคลสำค้ญอ่�นๆ  

อ่กหลายคน”

ดูตามรายชื่อผู้ที่ ร่วมคิดในการยึดอำนาจล้ม

รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม และคณะรัฐประหาร

ในครั้งนี้ ก็ดูจะเป็นนายทหารชั้นนำทั้งสิ้น สมัยนั้น 

ยังมี นายพลน้อยมาก จึงเป็นเสนาธิการที่สำคัญ ตาม

แผนการทีจ่ะยึดอำนาจก็ดจูะตืน่เต้นและมีความรุนแรง 

เพราะจะใช้กำลังทหารเข้าจู่โจมช่วงชิงอำนาจจาก 

คณะรัฐประหาร โดยมุ่งเข้ากุมตัวหัวหน้าที่คุมกำลัง 

ในวันแต่งงานของบุคคลสำคัญของคณะรัฐประหาร  

ดังที่ สว่าง ลานเหลือ ได้เขียนเล่าเพิ่มเติมอีกว่า

“กบฏ เสนาธิิการิ”
“การที่ผู้ก่อการขบถ เริ่มลงมือในวันนั้นก็เพราะ 

ทราบว่าในเวลาประมาณ 20.00 น. คณะรัฐประหาร 

ส่วนมากจะมาประชุมรวมกันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล  

เพื่อเลี้ยงอาหารแสดงความยินดีเนื่องในงานพิธีสมรส 

ของ จอมพล สฤษ์ด์ิ ธนะรัชต์ (ขณะน้ันยังเป็นพันเอก)  

และคู่สมรสของ จอมพล สฤษ์ดิ์  ธนะรัชต์ ก็ คือ  

ท่านผู้หญิงวิจิตรานั่นเอง”

ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 จึงน่าจะเป็นวันด ี

ของ พ.อ.สฤษ์ฏิ์ ธนะรัชต์ เจ้าบ่าว และนางสาว วิจิตรา  

ชลทรพัย ์เจ้าสาว ซึง่เปน็ฝา่ยรฐับาล มากกวา่ฝา่ยทีต่อ้งการ

ยึดอำนาจข่าวเกี่ยวกับการคิดล้มล้างรัฐบาลจึงไปถึงหูฝ่าย

รัฐบาล แต่จนถึงบดันีก็้ยังไม่ปรากฏให้คนวงนอกเขา้ใจได้ว่า 

แอบคดิกนัอยา่งนัน้ ขา่วรัว่ออกมาไดอ้ยา่งไร มีคนคาดคะเน

วา่เปน็เรือ่งของ “เกลอืเปน็หนอน” พวกเดยีวกันแอบเอาไป

บอก เพราะทางรัฐบาลสามารถรู้วันเวลาและสถานทีซ่ึง่ฝ่าย

กบฏได้ร่วมประชุมกันที่กระทรวงกลาโหม จึงได้นำกำลัง

เขา้ไปล้อมและขอใหท้างฝ่ายกบฏยอมจำนนต่อทางรัฐบาล

คนของฝา่ยรฐับาลสำคญั 2 คนท่ีเขา้มาจัดการในเรือ่ง

นี้ก็คือ พ.อ.สฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์ “เจ้าบ่าว” ที่นำกำลังทหารมา

ล้อมกระทรวงกลาโหมเอาไว้ ฝ่ายตำรวจก็คือ พล.ต.ต. เผ่า 

ศรียานนท์ รองอธิบดีกรมตำรวจ

นึกถึงภาพกระทรวงกลาโหมเองก็แล้วกัน ดูใหญ่โต

เป็นตึกที่แข็งแรง แต่ใช้กำลังล้อมจากข้างนอกไม่ยากเลย 

เขาเล่ากันว่าตอนแรกฝ่ายกบฏยังได้ยิงสู้ออกมา แต่ตกอยู่

ในที่ล้อม เสียเปรียบ ถึงตอนนั้นคนข้างนอกที่จะร่วมด้วย

ถ้าไม่เปล่ียนใจ ก็หนีหน้ากันไปแล้ว จึงได้มีการเจรจากัน

โดยฝา่ยกบฏยอมมอบตัว แต่ขอคำมัน่วา่จะไมถ่กูยงิทิง้ และ 

เขาก็เล่ากันอีกว่า ผู้ท่ีให้คำมั่นว่าจะไม่มีการยิงทิ้งเด็ดขาด 

คือ พ.อ.สฤษ์ด์ิ ธนะรัชต์ นั่นเอง จึงทำให้ฝ่ายกบฏเชื่อ  

สว่าง ลานเหลือ สรุปเรื่องนี้ต่อมาว่า

“สรุปแล้ว ขบถ 1 ตุลาคม ได้ถูกจับกุมและส่งฟ้้อง

ศาลไป 21 ราย บุคคลสำคัญในสมัยรัฐบาล นายปรีดี 

และหลวงธำรงฯ หลายคนถูกจับ เช่น นายดิเรก ชัยนาม  

นายทวี บุณยเกตุ นายจำลอง ดาวเรือง นายทองอินทร์  

ภูริพัฒน์ นายถวิล อุดล ดร.ทองเปลว ชลภูมิ ฯลฯ”

ที่มา : ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 5คอลัมน์ :  ประชาสัมพันธ์์ KPI

สถาบันพริะปกเกล�า 
ถวายผู้�าพริะกฐิินพริะริาชทาน 

ปริะจำาปี 2565
ณ วัดพื่รืะธาตุุหรืิภุุญชัย วรืมหาวิหารื 

จัังหวัดลำาพืู่น

เสนาธิการท่านหนึ่ง คือ พล.ต. เนตร เขมะโยธิน  

ที่บอกอยู่ในฝ่ายกบฏนั้น ต่อมาได้มาทำงานกับทาง 

จอมพล สฤษ์ฏิ์ ธนะรัชต์ ดูเหมือนจะเคยไปดูแล

หนังสือพิมพ์ สารเสรี ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของฝ่าย

จอมพล สฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์ และต่อมา เมื่อจอมพล สฤษ์ดิ์ 

ธนะรัชต์ ยึดอำนาจเองในปี พ.ศ. 2501 และเข้ามา

เป็นนายกรัฐมนตรี พล.ต.เนตร เขมะโยธิน ก็ได้มาร่วม

ทำงานเปน็เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรีเป็นคนใกล้

ชิดคนหนึ่งของจอมพล สฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์

กบฏเสนาธิการเป็นเพียงกบฏหนึ่งหรือความพยายาม

หนึ่งในหลายครั้งที่จะมีต่อมาจนถึง พ.ศ. 2494 ที่จะล้มรัฐบาล

ของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และคณะรัฐประหาร เพราะเห็น

ว่าคณะรัฐประหารใช้กำลังเข้าล้ม ก็คิดใช้กำลังเข้าล้มบ้าง แบบ

หนามยอกเอาหนามบ่งนั่นเอง หากดูโดยกว้างก็จะมองเห็นได้ 

และท้ายที่สุดจอมพล ป.พิบูลสงคราม เอง เป็นนายกรัฐมนตรี

มาจนถึงวาระสุดท้าย ก็ถูกล้มโดยการยึดอำนาจอีกเช่นกัน และ

เป็นการถูกล้มโดยคนของคณะรัฐประหาร ลูกน้องเก่าที่ชื่อ 

จอมพล สฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์ นั่นเอง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สถาบันพระปกเกล้า ตามที่ขอ

พระราชทาน เพือ่นอ้มนำไปถวายพระภิกษุ์สงฆ์จ์ำพรรษ์าถ้วนไตรมาส 

ณ วดัพระธาตหุรภิญุชยั วรมหาวหิาร ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืงลำพนู 

จงัหวดัลำพนู ในวนัเสารท์ี ่29 ตุลาคม 2565  โดยศาสตราจารยว์ฒิุสาร  

ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี อีกทั้ง 

ไดรั้บเกยีรติจาก กรรมการสภาสถาบนัพระปกเกลา้ กรรมการบรหิาร

สถาบันพระปกเกล้า คณะผูบ้ริหาร นักศึกษ์า พนักงานของสถาบัน

พระปกเกลา้ และประชาชนผู้มีจติศรัทธา ขอปวารณาถวายจตุปัจจัย 

ถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,174,671.20 บาทถ้วน  

จึงประกาศเพื่อทุกท่านได้โปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกัน
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จารุวรรณ แก้วมะโน

การขับเคล่�อน 
การิเลือกตั้ั�งสมานฉัันท ์

และไม่ซื้่�อสิทธิิขายเสียง 
จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงจังหวัดร้อยเอ็ด

การเลอืกตัง้เปน็หนึง่ในองคป์ระกอบสำคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

เพือ่นำไปสูก่ารเปลีย่นผ่านทางการเมืองอยา่งสนัติและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทางการเมือง

อย่างกว้างขวางของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือให้ได้ผู้นำท่ีมีความเหมาะสมและเป็นตัวแทน 

ของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้การเลือกตั้ง 

เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรมมาโดยตลอด ดังได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยนับต้ังแต่ พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา ทว่าข้อมูลจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีรวบรวมไว้ต้ังแต่ พ.ศ.2543 - 2558 กลับชี้ให้เห็นว่า 

ตลอดระยะเวลา 15 ปี การเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นของไทยมีคดีความ

เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตการเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 1,967 เรื่อง ซึ่งการทุจริตเลือกตั้ง 

นับเป็นปัญหาหนึ่งที่บั่นทอนคุณภาพของการเลือกต้ังและส่ันคลอนศรัทธาประชาชน 

ต่อระบอบการปกครองลงไป 

ดังน้ัน สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จึงได้พัฒนา 

กรอบการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงขึ้นมา โดยนำเอา

แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษ์าหารือ (deliberative democracy) มาปรับใช้ร่วมกับ 

กระบวนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มี สิทธิ 

เลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สุจริต เนื่องจาก 

วงจรการเลอืกตั้งทีผ่่านมานั้น บทบาทของประชาชนไมป่รากฏชดัเจนมากนกั โดยระหวา่ง 
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ปี 2560 - 2564 กรอบการส่งเสริมการเลือกตั้ง

สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงได้นำร่องปฏิบัติ 

ในการเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่ของจงัหวดัรอ้ยเอด็จำนวน 

12 แหง่ จงึทำการศกึษ์าถอดบทเรยีนความเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้กบัพืน้ทีท่ีน่ำรอ่งเหลา่นัน้ เพือ่ตรวจสอบระดับ

ความสำเร็จท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ทราบเง่ือนไข

ปจัจัยทีส่ง่เสรมิหรอืขดัขวางต่อการส่งเสรมิการเลือกตัง้

สมานฉนัทแ์ละไมซ่ือ้สทิธขิายเสยีง อนัจะเปน็ประโยชน์

ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ

เลอืกตัง้ในกระบวนการเลือกตัง้และเพือ่เป็นแบบอยา่ง

ให้แก่พื้นที่อื่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำไปดำเนิน

การต่อไป

วัตถุประสงค ์
การศึึกษาวิจัย

1. เพื่อศึกษ์าความเปลี่ยนแปลงท่ี เ กิด ข้ึน 

ในพื้นท่ีท่ีนำกระบวนการส่งเสริมการเลือก

ตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงไป

ดำเนินการ

2. เพื่อศึกษ์าเงื่อนไขปัจจัยที่ ส่ง เสริมหรือ 

ขัดขวางต่อกระบวนการเลือกต้ังสมานฉันท์

และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 

3. เพื่อศึกษ์าเงื่อนไขปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ 

ต่อเนื่องของกระบวนการเลือกตั้งสมานฉันท์

และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

4. เพือ่พฒันาตัวแบบ (model) ของกระบวนการ

เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 

สำหรับขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิ จัยแบบผสม 

(mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการกับพื้นที่เป้าหมาย 

12 แห่งใน 6 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดำเนิน 

โครงเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 

ระหว่างปี 2560 - 2564 เปรียบเทียบกับพื้นที่ข้างเคียง 

ที่ไม่ได้ทำโครงการ 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย  

การเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่

ได้จากการสุ่มเลือกอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการสัมภาษ์ณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ในอดีตและปัจจุบัน  

ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ และแกนนำทีด่ำเนนิการในพืน้ที ่ขอ้มูล

ทีร่วบรวมได้จากแบบสอบถามจะได้รบัการแปรผลทางสถิต ิ

เพื่อหาค่าเฉลี่ยและสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ 

ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ส่วนข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษ์ณ์

และการสนทนากลุม่นัน้ใช้การวเิคราะห์เนือ้หาร่วมกบั 

การวิเคราะห์บริบทและคำสำคัญ เพือ่ค้นหาเงื่อนไขปัจจัย

ท่ีจะส่งผลต่อความระดับความเปล่ียนแปลงและความ 

ต่อเนื่องของการดำเนินโครงการในแต่ละพื้นที่ให้แตกต่าง

กนัออกไป เพือ่นำไปสูก่ารพัฒนาปรับปรุงกรอบแนวคิดขึน้

เป็นตัวแบบส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ

ขายเสียงในพืน้ที่อื่นต่อไป

ผลการศึึกษา
ผลการศึกษ์าชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งสมานฉันท์และ

ไมซ้ื่อสทิธขิายเสยีงสามารถสง่เสริมใหเ้กดิขึน้ไดจ้รงิภายใต้ 

กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดเวทีเสวนา

ร่วมกันระหว่างผู้ ส มัครและผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง  และ 

การรณรงค์เลือกต้ังสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

อย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการที่ผ่านมาทำให้กลุ่ม

ตัวอย่างในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

การเลือกต้ังสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง อีก

ทั้งยังตระหนักถึงความสามารถของตนเองในการสร้าง 

ความเปลีย่นแปลงและเหน็ถงึคณุคา่ในคะแนนเสยีงของตน

มากยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุนี ้เพ่ือส่งเสริมให้การเลือกตัง้สมานฉันท์

และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย 

จึงได้เสนอ ‘ตัวแบบ 5 สร้างสูก่ารเลือกตั้งสมานฉันท์และ 

ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง’ (5 building for free and fair  

election model) ขึ้น ซ่ึงมีจุดเน้นอยู่ 5 ประการ  

ประกอบด้วย 
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1. สร้างความรู้ (Knowledge building): 

มีความรู้ 5 ประการที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้น 

ประกอบด้วย 1) ประชาธิปไตยกับการเลือกตัง้ 

2) ความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 3) ความหมาย ความสำคัญ

และกระบวนการเลือกตั้งสมานฉันท์และ 

ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 4) โทษ์จากการเลือก

ตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม และ 5) วัฒนธรรม 

ที่ส่งเสริมหรือขัดขวางต่อประชาธิปไตยและ

คุณภาพชีวิต

2. สร้างความตระหนัก (Consciousness 

building) :  ให้แก่ผู้ เกี่ ยวข้องทุกฝ่าย  

โดยเปิดพื้นท่ีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ ผู้มีสิทธ ิ

เลือกตั้งได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

ผ่านเวทีเสวนาปรึกษ์าหารือ

3. สร้างความร่วมมือ (Collaboration 

building): ให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าตนเอง

เป็นเจ้าของโครงการ เพื่อสร้างให้ทุกคน

เกิดความรู้สึกว่าเป็นแกนนำได้ นำไปสู่กระแส 

ความต้องการที่จะสร้างความเปล่ียนแปลงของ

คนในชมุชนโอบล้อมนโยบายสาธารณะของผูน้ำ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. สร้างช่่องทางการมีส่วนร่วม (Channels 

building): โดยถอดบทเรียนปฏิบัติการอยู่เป็น

ระยะ ขยายผลการมีส่วนร่วมส่งเสริมการเลือกตัง้ 

สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงสู่กิจกรรมอื่น

ในชุมชน ผลักดันกติกาการเลือกตั้งสร้างสรรค์

และการเลือกต้ังสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ 

ขายเสียงให้เป็นธรรมนูญชุมชน

5. สร้างวัฒนธิิรรม (Culture building): คือ

การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในเรื่อง

ของการยอมรับความเห็นต่าง การพิจารณา 

เลือกผู้แทนบนหลักของเหตุผลและความ

สามารถ และไม่ใช้ความทุจริตเพื่อมุ่งชัยชนะ

ในการเลือกตั้ง โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

รณรงค์เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขาย

เสียงเป็นการเฉพาะ

บทสรุป
ประชาธิปไตยที่มั่นคงและมีคุณภาพนั้น สัมพันธ์กับ 

กระบวนการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ ซึ่งในกระบวนการ 

เลือกตั้งนี้สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจและศรัทธาของ 

ผูค้นในสงัคมต่อระบบการเลือกตัง้ การเลือกตัง้สมานฉันท์

และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ตัง้แต่ต้นทาง

ก่อนที่จะได้มาซึ่งผู้แทน เพื่อสร้างพลังสนับสนุน

ให้การเลือกต้ังเป็นกระบวนการเปล่ียนผ่านทางการเมือง

โดยสันติ มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะ
การส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือ

สทิธขิายเสยีงใหเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมจำเปน็ตอ้ง

พิจารณาข้อพึงระวังดังต่อไปนี้

1. จงแยกระหว่างการหาเสียงและการซ้ืื้อเสยีง : 

คนไทยมักมองการหาเสียงเป็นสิง่ท่ีน่ารังเกียจ

โดยเชือ่มโยงเขา้กบัเรือ่งการหวงัผลตอบแทน 

ดงันัน้ ส่ิงทีค่วรรังเกียจจึงไม่ใช่ ่‘การหาเสียง’  

แต่เป็นการ ‘ซื้ื้อเสียง’ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ 

ที่ผิดกติกาในการเลือกตั้ง โดยความเข้้าใจ 

ดังกล่าวสามารถปรับแก้ไข้ได้ด้วยการ 

“สร้างความ รู้ความเข้้าใจ” ให้แก่ผู้

เกี่ยวข้้องทุกฝ่่ายให้ถูกต้องครอบคลุม 

ตั้งแต่ก่อนจัดให้มีการเลือกตัง้

2. จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง : ความ

เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่ องธรรมชาติ  และ 

โดยธรรมชาติของการเลือกตั้ง คือโอกาส

สำคญัทีป่ระชาชนผูม้สีทิธเิลอืกต้ังจะไดส้รา้ง

ความเปล่ียนแปลงไปสูส่ิง่ท่ีดีขึน้ การก้าวข้าม

ความคุ้นชินต่างๆ มาสู่การพิจารณาบนฐาน

ของข้อมูล ผลงาน และความสามารถของ 

ผู้สมัครอย่างแท้จริง จึงเป็นส่ิงท่ีสอดคล้อง 

กับวัฒนธรรมประชา ธิปไตยมากก ว่า  

ซื้ึ่งเรื่องนี้สามารถปรับได้ด้วยการสร้าง

ความรู้และความตระหนักถึงความสำคัญ

ในคะแนนเสียงข้องผู้มีสิทธิิิเลือกตั้งและ 

พึงไปใช่้สิทธิิิเลือกต้ังอย่างมีสติ บนฐาน 

ข้องข้้อมูลไม่ใช่่อารมณ์ความรู้สึก 

3. จงอยา่กลวั ‘การแข้ง่ข้นั’ : จากผลการศึกษ์า 

ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมยังมีส่วนสำคัญต่อ 

การเลือกต้ังท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง

วัฒนธรรมของความเป็นญาตินั้นมีผลให้

คนในท้องถิ่นที่มองว่าการเลือกตั้งและการ

แข่งขันเป็นสิ่งที่อาจบ่อนทำลายความสัมพันธ์

อันดีของชุมชน จึงพยายามไกล่เกลี่ยและ 

หลีกเลี่ยงการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการผูกขาด

อำนาจการเมืองของตระกูลการเมืองท้องถิ่น 

ที่ยากต่อการท้าทายและเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงไม่ควรกลัวหรือรังเกียจการ

แข่งขันแต่ควรมองว่าการแข่งขันเป็นการพิสูจน์

การทำความดีในการบริการประชาชน เป็น 

การแสดงออกถึงความจริงใจและความตั้งใจ

ในการทำงานทาง การเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ได้

ปฏิเสธการแข่งขนั แตส่นบัสนนุใหเ้กดิการแขง่ขนั

อย่างสร้างสรรค์เป็นธรรม ซื้ึ่งเรื่องนี้สามารถ

ปรับได้ด้วยการสร้างความสร้างช่่องทาง 

การมี ส่วนร่วมและสร้างวัฒนธิิรรมทาง 

การเมืองใหม่ให้แก่ผู ้มีสิทธิิิเลือกตั้ง

4. จงระวังหลุมพรางข้องความสมานฉัันท์ : 

แท้จริงแล้วความคิดที่แตกต่างกันถือเป็นเรื่อง

ปกติของระบอบประชาธิปไตย การมีความเห็น

ท่ีแตกต่างไม่ใช่ปัญหาและควรได้รับโอกาสใน

การแสดงออก ปัญหาคือการไม่ยอมรับความ

เห็นต่างต่างหาก ที่เป็นต้นเหตุหลักที่นำไปสู่การ

ไม่ยอมรับกันและกันของคนในชุมชน ซื้ึ่งเรื่องนี้ 

สามารถปรับได้ด้วยการ สร้างความรู้ความ

เข้้าใจและสร้างวัฒนธิิรรมใหม่ให้แก่คนใน

ชุ่มช่มได้ตระหนักว่าการเปิดพ้ืนที่ให้แก่ความ

หลากหลายต่างหากที่เป็นความสมานฉัันท ์

ตามระบอบประช่าธิิิปไตยอย่างแท้จริง

“การทุจริตการเลือกตั้งเป็นอุปสรรคสำคัญในการ

พัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ การส่งเสริมการเลือกตั้ง 

สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงให้เกิดขึ้นจึงเป็น

สิ่งจำเป็น เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่ ม่ันคงและ 

มีคุณภาพ”
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นักศึึกษาหลักสูตร 
ปธิพ. รุ่นที� 9 - แพทยสภา 

จััดปรืะชุมวิชาการืปรืะจัำาปี 2565

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 แพทยสภา - สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร ปธพ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2565  พร้อมมอบ 

เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ นักศึกษ์าหลักสูตร  

ปธพ.รุ่นที ่9 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา  

แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ภายในงานได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษ์ม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิ

ธรรมาภิบาลทางการแพทย ์เปน็ประธานในพธิกีล่าวเปดิการประชมุ

วิชาการ และแสดงปาฐกถาพิเศษ์ เรื่อง “แนวโน้ม 5 ประการ

หลังโควิด” จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศร ี 

เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวแสดงความยินดีกับความเป็นมา

ของการประชุมวิชาการ ปธพ.9 เพื่อนำเสนอผูบ้ริหาร  พร้อมด้วย 

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึง

ความร่วมมือด้านการอบรมที่สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา 

มีมาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

นายแพทย์เกษ์ม วัฒนชัย ประธานมูลนธิธิรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

พร้อมคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ์แพทยสภา คณะผู้บริหารฯ 

และสือ่มวลชน เปดิและเยีย่มชมบอรด์เสนอผลงานวจิยังานวชิาการ

ของนกัศกึษ์าหลกัสตูร ปธพ. รุน่ที ่9 ท้ัง 10 กลุ่ม พรอ้มบรรยายพเิศษ์ 

เรื่อง “อนาคตระบบสาธิิารณสุข้ไทยหลังโควิด 19” จากนั้น 

พลอากาศโท นายแพทยอ์ทิธพร คณะเจรญิ ผูอ้ำนวยการหลกัสตูรฯ  

กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม และ 

กล่าวขอบคุณถึงความตั้งใจของนักศึกษ์าหลักสูตร ปธพ. ทุกรุ่น 

ที่ ค้นคว้าแนวทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนา 

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยภายหลังวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้มี

ความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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ช่่วงพระช่นม์…ที�อีตัน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ช่่วงพระช่นม์…ที่อีตัน

วิทยาลัยอีตันเป็นโรงเรียนประจำที่นักเรียนต้องใช้ชีวิตร่วมกันและพำนักอยู่ที่โรงเรียน 

ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นชาวสยามคนแรกและคนเดียว 

ที่เข้าศึกษ์าที่วิทยาลัยแห่งนี้ 

นายเจ เอช เอ็ม แฮร์ ผู้จัดการโรงเรียนมีรายงานถึงพระอุปนิสัยและพระจริยาวัตร 

ของสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้้าประชาธิปกศกัดเิดชน์ฯ กรมขุนศไุทยธรรมราชา ไว้ว่าระยะแรก 

ไม่ทรงพระสำราญมากนักเนื่องจากไม่ทรงรู้จักใครกับทั้งมีสิ่งแปลกใหม่ให้ทรงเรียนรู้มาก 

การเรียนในโรงเรียนประจำหรือที่คนไทยในยุคนั้นเรียกกันว่า Public school ยังช่วย 

ให้เด็กๆ รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่ ร่วมกับผู้อื่น และยิ่งไปกว่าน้ันระบบการดูแลนักเรียน 

เป็นลำดับชั้นที่มีวินัยเคร่งครัด การส่งเสริมให้เล่นกีฬาเป็นทีม รู้จัก “เล่นในกติกา” “รู้แพ้  

รู้ชนะ” เห็นประโยชน์ของส่วนใหญ่มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกันใน

สังคมประชาธิปไตย นั่นอาจกล่าวได้ว่าในระยะเวลา ๓ ปีที่วิทยาลัยอีตันนับเป็นเวลาสำคัญ 

ของการหล่อหลอมเจ้าฟ้้าชายจากสยาม ซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษ์ัตริย์ 

ในเวลาต่อมา
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สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราช่การเฉัลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ช่ั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แข้วงทุ่งสองห้อง 

เข้ตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8186 

หากท่านใดสนใจรับจดหมายข้่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาแจ้งช่ื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หรือ E-mail : kpi_newsletter@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์์

ช่�าระค่าบริการเป็นเงินเช่ื่อ

ใบอนุญาตที่ 23/2553

ปณฝ่.ศูนย์ราช่การเฉัลิมพระเกียรติฯ

เหตุที่ขั้ดข้้องน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

        5. ไม่มารับภายในก�าหนด

        6. เลิกกิจการ

        7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ

ลงช่ื่อ ...................................................

สถาบัันพระปกเกล้้า ร่วมพิธีีวางพวงมาล้า 
ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เน่�องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2565 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

และพนกังานของสถาบันฯ รว่มพธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะ พระบรมราชานสุาวรยี ์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่5) เนือ่งในวนัปยิมหาราช เพ่ือนอ้มร�าลึกในพระมหากรุณาธคิณุทีพ่ระองคท์รงมต่ีอพสกนกิรชาวไทย 

ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ
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